
 أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

ويكون أيضا حبسب اإلخالص ، يكون حبسب اإلخالص أي األجر ، فمن كان  . رحيما )) غفورا اهللا وكان

أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال  : ( أناأخلص هللا كان أكثر ثوابا حىت إن اهللا قال يف احلديث القدسي

؛ وكذلك خيتلف باختالف املتابعة ، فمن كان للرسول صلى اهللا عليه وآله  أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )

( إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة وسلم أتبع كان أجره أكثر حىت قال النيب عليه الصالة والسالم : 

ن فوائدها: إثبات امسني من أمساء اهللا: الغفور ، الرحيم ؛ الغفور يف مقابل وم بدعة وكل بدعة ضاللة ) .

؛ ألن املغفرة تتعلق بالذنب والرمحة تتعلق حبصول املطلوب من الذنوب ، والرحيم يف مقابل الثواب واحلسنات 

 سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل (( يسألكتفسري اآلية الكرمية:  الثواب و األجور .

 جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم جهرة اهللا أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى

(( يسألك أهل الكتاب أن تنزل وجل:  مث قال اهللا عز . مبينا)) سلطانا موسى وآتينا ذلك عن فعفونا البينات

للرسول صلى اهللا عليه وآله  (( يسألك ))ومعنامها واحد ؛ واخلطاب يف قوله:  (( أن تنزل ))ويف قراءة:  ))

فال يتناول أمته ؛ واخلطاب املوجه إىل  (( يسألك ))وسلم ، وهو من اخلطابات املوجهة إليه على وجه اخلصوص 

لألمة ؛ وإما أن يدل الرسول عليه الصالة والسالم إما أن يدل الدليل على أنه له ولألمة فهذا واضح ، يكون له و 

الدليل على أنه خاص به فهذا أيضا واضح على أنه خاص به ؛ وإما أن ال يكون هناك قرينة تدل على هذا وعلى 

(( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضات هذا فاألصل أنه له وأمته تبع له ، فقول تعاىل: 

هنا العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  لة أيمانكم ... ))أزواجك واهللا غفور رحيم قد فرض اهللا لكم تح

(( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ... ومل يقل: لك ؛ وقوله:  (( قد فرض اهللا لكم ))؛ وهلذا قال: 

((  له ، (( يسألك ))هذا يدل على أن اخلطاب له ولألمة ؛ ومثل هذه اآلية  )) (( يا أيها النبي إذا طلقتم ))

(( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من له ،  (( يا أيها النبي إنا أرسلناك ))له ،  ألم نشرح لك صدرك ))

من أهل الكتاب ؟ هم اليهود والنصارى ؛ لكن اليهود يف املدينة  (( يسألك أهل الكتاب )) هو له . ربك ))

وسبب كثرم يف املدينة أم قرءوا يف التوراة  أكثر من نصارى بكثري ، يوجد نصارى الشك لكن اليهود أكثر ،

ن بين إسرائيل  ألمهاجره مدينة فجاءوا من فلسطني أنه يبعث نيب هو خامت األنبياء وشريعته أكمل الشرائع وأن 

فجاءوا من فلسطني إىل املدينة ينتظرون بعثة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقد أشار اهللا  كان حملهم فلسطني

يقولون للمشركني سيبعث نيب ونكون  (( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ))ذلك يف قوله: إىل 

فهذا هو السبب أم وجد ثالث قبائل من اليهود يف  (( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ))ونغلبهم أتباعا له 



أكثر ما يكون يف املدينة هم اليهود املدينة ؛ فأهل الكتاب هنا من حيث األصل يشمل اليهود والنصارى ؛ لكن 

وهذا السؤال هل هو للتحدي أو إلقامة البينة كما يدعون أنه ليس  (( أن تنزل عليهم كتابا من السماء ))؛ 

برسول ألن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء السيما التوراة فإن اهللا كتب ملوسى من الوحي كل شيء وأنزهلا 

عليه كتاب من ما أن تأيت بكتاب من السماء فنصدقك ؛ وإما أن تكون كموسى ينزل عليه ، فكأم يقولون إ

(( فقال اهللا تعاىل:  (( لو ال أنزل عليه ملك ))السماء فتكون نبيا ؛ فاآلية حتتمل هذا وهذا ؛ أما قريش فقالوا: 

رة الرجل ؛ ألنه ال ميكن أي بصو  ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر ثم لينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال ))

(( أن أن يكون ملك بصورة املالئكة مث خياطب البشر ، لو أن اهللا أرسل ملكا إىل البشر جلعله بصورة البشر ؛ 

أن  ، ال تعجبيعين فال تعجب  (( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك )) . تنزل عليهم كتابا من السماء ))

وعلى هذا فتكون " فقد " مجلة  فقد سألوا موسى أكبر من ذلك )) ((يسألوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء 

معطوفة على مقدر دل عليه السياق ، املعىن إذا سألوا هذا فال تستغرب وال تستكرب هذا السؤال فقد سألوا 

ون والعياذ باهللا ، وهؤالء هم القوم السبع (( أرنا اهللا جهرة ))موسى أكرب من ذلك ؛ ما الذي سألوه ؟ قالوا: 

وجل يكل  الذين اختارهم موسى ، اختار موسى قومه سبعني رجال مليقاته فجاءوا مليقات اهللا ومسعوا اهللا عز

وإال فلست بصادق ؛ وهذا موسى ومع ذلك مل يصدقوا قالوا أرنا اهللا جهرة يعين  ممبوسى ، مسعوه بآذام يكل

، ماتوا يف آن واحد فأخذم الصاعقة ولكن ؛ ماذا حصل هلم ؟ أخذم الصاعقة الذي نسمع ليس كالم اهللا 

فأحياهم  (( وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ))موسى عليه الصالة والسالم سأل ربه أن حيييهم 

من الرسول ، قالوا أرنا اهللا جهرة يعين اهللا مث صاروا يف بين إسرائيل ؛ احلاصل أن هؤالء قالوا قوال أعظم مما طلبوا 

؛ وهذا شيء مستحيل ، من هم الذين يرون اهللا تعاىل يف الدنيا ؟ األنبياء عليهم الصالة والسالم  نشوف بأعيننا

 بظلمهم )) (( فأخذتهم الصاعقةوجل:  املعاندين ؛ فيقول عز العتافما يرون وهم يف الدنيا كيف هؤالء القوم 

بية ؛ فما هو الظلم ؟ أم اعتدوا يف أي بسبب ظلمهم ، فالباء هنا للسب (( بظلمهم ))أي أم صعقوا فهلكوا 

وجل فإن مثل هذا  وهذا عدوان عظيم ال بالنسبة ملوسى وال بالنسبة للرب عز (( أرنا اهللا جهرة ))الدعاء قالوا: 

ما هو املراد (( فأخذتهم الصاعقة بظلمهم )) ال ميكن أبدا ، ومن دعى مبا ال ميكن فقد اعتدى يف الدعاء ؛ 

(( ثم اتخذوا العجل  ؛ (( ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ))م أرنا اهللا جهرة بالظلم هنا ؟ قوهل

فيه حمذوف ، املفعول الثاين حمذوف أي إهلا ؛ مث هذا ترتيب ذكري يعين أضف إىل هذا األمر املنكر منكرا  ))

اد ، استعاروا حليا مث صنعوه ؛ ما هذا العجل هل هو عجل حيوان ؟ ال ، عجل مجآخر وهو اختاذهم العجل إهلا 

على هيكل ثور عجل وجعلوا داخله جموفا وجعلوا له ثقبا يف رأسه وفتحة يف دبره فيوجهونه إىل الريح مستدبرا 



إياها فتدخل يف دبره من ثقب واسع وخترج من ثقب ضيق وبطبيعة احلال سوف يكون هلا صوب ، له خوار  

ال هلم السامري هذا إهلكم وإله موسى فنسي يعين أن موسى ضل كخوار الثور وقوم العجل هؤالء فئران ، ق

وضاع عن اإلله ؛ ألنه كان قد وعد ربه ثالثني ليلة فأمتها اهللا عشرا حىت صارت أربعني ، قال موسى ضاع يدور 

يا (( اإلله وهذا اإلله ؛ فاختذوا هذا العجل الذي صنعوا بأيديهم اختذوه إهلا يعبدون ؛ ونصحهم هارون وقال: 

(( قالوا لن نبرح عليه فماذا كان اجلواب ؟  قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ))

ونعرف أن موسى مل يضل إهله وأن له إهلا سوى هذا ؛ وبقوا على عبادة  عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ))

ه بأيديهم مث صاروا كالصبيان تدخل الريح مع اهللا إهلا آخر صنعو العجل ؛ وهذا أيضا منكر عظيم حيث جعلوا 

مع الدبر وخترج من الفم ويظنون أن هذا خواره ؛ طيب وإذا كان خوار إله خيور ؟ أيش الفائدة منه ؟ لكن هذا 

(( من بعد ما يعين إهلا  (( ثم اتخذوا العجل ))يدل على سفاهة عقوهلم وأم على حد كبري من السفه ؛ 

، والبينات يعين الظاهرة اليت ليس فيها إشكال ؛ ألن موسى  نات يعين اآليات البيناتالبي جاءتهم البينات ))

آتاه اهللا تسع آيات بينات ، تسع آيات واضحة جلية يغين عنها آية واحدة ، كان يلقي عصاه وهي عصا معه 

لك ، فإذا ألقاها ويتوكأ عليها وله فيها مآرب كالدفاع عن نفسه وما أشبه ذ مجاد ، عصيا يهش ا على غنمه

انقلبت يف احلال ثعبانا مبينا ، حية عظيمة ، هذه من أعظم اآليات ، مث إا ليست حية ومهية ختييلية كما هو يف 

صنعة السحرة بل هي حية حقيقية تتحرك وتأكل وتبلع بإذن اهللا عزوجل ، وملئوا الدنيا ـ أعين السحرة ـ ملئوا 

إىل موسى أا تسعى حىت أوجس يف نفسه خيفة ، فألفى هذه العصا  الدنيا حباال وعصيا وصار خييل موسى

وبدأت تلتهم هذه احلبال والعصي ، وسبحان اهللا يعين بلحظة تذوب هذه احلبال والعصي مث تب ... بلحظة 

يعين خالف املعتاد ، املعتاد أن الطعام يدخل اجلوف و يبقى مدة ويتحول إىل دم خيرج الفضالت ؛ لكن هذه 

وجل ومع  خالصا ، وهذا من آيات اهللا عزمنسهرا اهللا تبلع ، والظاهر ـ واهللا أعلم ـ إنه خيرج على الطول بإذن 

ا وجل عف نعم الرب ربنا عز (( فعفونا عن ذلك ))ذلك جاءم البينات وشهدوها ولكنهم اختذوا العجل إهلا ؛ 

يدة ، من اهللا علينا معشر هذه األمة اإلسالمية اهللا عنهم ، عفا اهللا عنهم ألم أمروا بالتوبة لكنها توبة شد

احملمدية برفعها ؛ أمروا أن يقتلوا أنفسهم ، يقتلوا أنفسهم ما هو معناه أن كل واحد يقتل نفسه ، ال ، يقتل 

؛ لكن األمة الواحدة كأا نفس واحدة ، ألقيت عليهم الظلمة وأخذوا اخلناجر والسكاكني بعضهم بعضها 

ولو كان أباه أو أمه ؛ فلما علم اهللا منهم صدق الرجوع إىل اهللا وامتثال األمر ؛ واله يقتل من وجعل واحد منهم 

ألن كون اإلنسان يؤمر بأن يقتل قومه هذا من أشد ما يكون على النفوس ، فلما انقادوا وذلوا إىل هذا النوع من 

أعطينه سلطانا مبينا ،  سى سلطانا مبينا ))(( فعفونا عن ذلك وآتينا مو التوبة رفع اهللا عنهم ذلك وعفا عنهم ؛ 



السلطان يف كل موضع حبسبه ، فسلطان األنبياء هي آيام ؛ ألا حجة قوية يتسلطون ا على من أنكر ، 

فهذا السلطان الذي أويت موسى ، احلجج والرباهني الدالة حىت إن اهللا سبحانه وتعاىل كتب له يف التوراة من كل 

(( والعموم هنا لكل شيء أي حيتاجه بنو إسرائيل كما يف قوله تعاىل:  وتفصيال لكل شيء ))(( موعظة شيء ، 

(( تفصيال أي عامل زمام ليسوا على كل العاملني حىت األمة هذه ؛ فقوله يف التوراة  وفضلناهم على العالمين ))

(( تبيانا لكل لذي قال اهللا فيه: مما حيتاجه بنو إسرائيل يف عهدهم ؛ لكن هذا الكتاب املبني ا لكل شيء ))

هذا يعم ، كل شيء ؛ ألنه كتاب لألمة إىل يوم القيمة فالبد أن يكون قد أتى مبا حتتاجه األمة إىل يوم  شيء ))

أو أبان  من أبان ؛ ولكن هل هو أبان الالزم (( مبينا ))وقوله:  (( وآتينا موسى سلطانا مبينا ))القيمة ، 

؟ الثالث ؛ ألن كلمة أبان رباعية تكون الزمة كما يقال : أبان الصبح ، هذه الزمة يعين املتعدي أو صاحل هلما 

بان ؛ وتكون متعدية كما تقول: أبان يل هذا الرجل ما أشكل علي ، هذه متعدية أو الزمة ؟ متعدية ؛ فهل هذا 

، وهذا مبين على القول  السلطان الذي أويت مبوسى هل هو مبني مظهر للحق أو هو بني بنفسه ؟ قلنا كالمها

أي نعم ، ما تعدد معناه واحتد لفظه ، وقد مر الراجح وهو جواز استعمال املشرتك يف معنيني ؛ أتعرفون املشرتك ؟ 

علينا كثريا وأنت معنا هنا حاضر لكن لعلك نسيتها ، أمل نبني مرة من املرات األلفاظ مع معانيها ؟ أربعة ، 

اه دون لفظ ، لفظ واحد يصلح للمعنيني فأكثر مثل كلمة " العني " العني تكون املشرتك اآلن هو ما تعدد معن

للعني الباصرة ، وتكون للذهب تقول عينا ، وتكون للشمس تسمى عينا ، وتكون للماء اجلاري يسمى عينا ، 

البد من قريب  فهذا املشرتك ؛ فهل ميكن أن يستعمل املشرتك يف مجيع املعاين اليت يصلح هلا ؟ نقول ميكن ؛ لكن

كلمة تصلح (( عسعس )) قال العلماء   (( والليل إذا عسعس ))والبد من أن ال يتناىف املعنيان ، فقوله تعاىل: 

لإلقبال واإلدبار ، أي إذا أقبل أو إذا أدبر ؛ هل يصح أن نقول إن عسعس هنا مبعىن أقبل وأدبر ؟ يصح ، ألنه 

ني إقباله وذلك عند غروب الشمس ، ويقسم بالليل حني إقباله وذلك عند ال يتنافيان ، يقسم اهللا تعاىل بالليل ح

هنا نقول مادام صاحلا للمتعدي والالزم فهي من املشرتك وجيوز  (( مهينا ))طلوع الفجر أو طلوع الشمس ؛ إذا 

إسرائيل ، أو بعبارة  نعود إىل الفوائد ؛ يف هذه اآلية دليل على تعنت بين أن نستعملها ملعنيني لعدم التنايف بينها .

أصح على تعنت أهل الكتاب ؛ وإمنا قلت أصح ألن هذا هو اللفظ املطابق للقرآن ، وكلما أمكن أن تأيت 

دفاع اهللا تعاىل عن الرسول عليه الصالة ومن فوائدها:  باللفظ الذي هو لفظ القرآن واملطابق له فهو أوىل .

وإال فمن املعلوم أن الرسول عليه الصالة ى أكبر من ذلك )) (( فقد سألوا موسالسالم ؛ ألنه ساله بقوله: 

والسالم إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء وهم أهل كتاب ومل يفعل من املعلوم أن هذا 

لوا سيكون يف قلبه حرج منه ؛ ألن أهل الكتاب معرفون عند اجلاهليني بالعلم مما يف أيديهم من الكتب ، فإذا قا



أنزل علينا كتاب من السماء ولكنه مل يفعل البد أن يكون يف قلبه شيء وأنه سوف يلحقه من الغم واهلم ما 

ومن فوائدها: أن بين  وقال ال تتعجب ال تستكرب هذا السؤال فقد سألوا موسى أكرب منه .يلحقه فدافع اهللا عنه 

(( يا أيها الذين إسرائيل كما آذوا موسى أذوا حممدا عليه الصالة والسالم ، يعين أهل الكتاب ، كما قال تعاىل: 

وأهل الكتاب آذوا الرسول حممد صلى اهللا عليه وآله  آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه اهللا مما قالوا ))

صة بين نظري ؛ وكذلك قتلوه يف الواقع ، أهدوا إليه خيرب شاة فيها سم ولكنه لفظها وسلم ، مهوا بقتله كما يف ق

( ما زالت أكلة خيبر تعاودني إال أا أثرت يف ... عليه الصالة والسالم ، أثرت فيها أملا حىت قال يف مرضه: 

مدا صلى اهللا عليه وآله وهلذا ذهب بعض التابعني وأظنه ظهري إىل أن حم انقطاع األبهر مني )هذا أوان حتى 

ومن فوائدها: أن سؤال اإلنسان أن يرى اهللا جهرة من أكرب العدوان  وسلم من النبيني الذين قتلتهم بنو إسرائيل .

وهل يؤخذ منه أنه ميتنع يف الدنيا أن يرى أحدا ربه ؟ نعم  (( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ))؛ لقوله: 

ألنه لو كان ميكن لكان  (( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ))تعاىل قال:  الظاهر أنه يؤخذ منه ؛ ألن اهللا

سؤاهلم ليس بذلك الشنيع ؛ لكنه ال ميكن ، ال ميكن أن يرى اهللا يف الدنيا ؛ ويدل هلذا أن موسى صلى اهللا عليه 

( أرنا اهللا (ليس كقول هؤالء:  (( رب أرني أنظر إليك ))لكن قوله:  (( رب أرني أنظر إليك ))قال: وسلم 

وجل وحمبة لرؤيته ـ اللهم ال حترمنا إياها ـ شوقا إىل اهللا  بينهما فرق ، سأل موسى الرؤية شوقا إىل اهللا عز جهرة ))

ال ميكن ، مث  (( لن تراني ))وحمبة لرؤيته ؛ ولكن بنو إسرائيل قالوا ذلك حتديا وعنادا واستكبارا ، قال اهللا له: 

(( فسوف تراني على ما هو عليه  فإن استقر مكانه )) ولكن انظر إلى الجبل ((ضرب اهللا له مثال فقال: 

(( ماذا صار ؟ (( جعله دكا )) اندك مرة ، صار كالرمل ، ومل حيرق كما يتوقع الناس  فلما تجال ربه للجبل ))

 اندك ومل يعين وإن هرب فلن تراين ؟ ال ، كأن اجلبل ما متالك نفسه حىت فإن استقر مكانه فسوف تراني ))

(( فلما يتمكن من اهلرب ، فجله دكا ؛ ملا رأى موسى ما رأى هذا األمر العظيم خر موسى صعقا ، أغمي عليه 

يعين مل أسأل هذا إنكارا أو جحدا فأنا أول املؤمنني لكن  أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ))

حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم هل رأى اهللا ؟ ال ، مل يرى أتوب إليك مما سألت ؛ ألن هذا السؤال ال جيوز ؛ و 

ويف رواية  ( رأيت نورا )اهللا على كل األقوال ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سئل: هل رأيت ربك ؟ قال: 

يعين كيف أراه مع هذه األنوار احلجب ، حجب عظيم من األنوار ، قال النيب عليه  ( نور أنى أراه )قال: 

لصالة والسالم: ( حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ـ أي ائه وعظمته ـ ما انتهى إليه بصره من ا

؛ ألن بصره ينتهي إىل كل شيء ، فما هذه عظمته ، كيف  خلقه ) واملعىن ألحرقت سبحات وجه كل شيء

م مل يرى ربه على كل األقوال ، أوال ميكن ألحد يف الدنيا أن يرى اهللا ؟ ال ميكن ؛ فالرسول عليه الصالة والسال



يعين نورا حجب الرؤيا ؛ عائشة  ( رأيت نورا )وقال يف لفظ آخر:  ( نور أنا أراه )من قوله هو نفسه قال: 

؛ ابن عباس  هذا دليل ( من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على اهللا الكذب )أنكرت ذلك وقالت: 

يقول شيخ اإلسالم: إنه مل يقل إن حممدا رأى ربه بعينه ، ما قال هذا حىت نقول إن قوله معارض لقول عائشة 

وإمنا الرؤيا اليت أثبت ابن عباس هي رؤية القلب اليت قويت حىت صار كاملشاهد ، وهذا األقرب من ابن عباس ؛ 

 عزوجل يف الدنيا ؛ واخلالصة أن هذه اآلية فيها إشارة إىل أنه ألن ابن عباس أفقه من أن يظن أن حممدا يرى اهللا

  ال ميكن رؤية اهللا يف الدنيا واآلية األخرى اليت يف سورة األعراف صرحيا .

  ذكر بعض أهل العلم أن املؤمن قد يرى ربه يف املنام أو يرى ربه بقلبه ؟ السائل :

( ى رؤية عني وإال فقد قال الرسول عليه الصالة والسالم: أبدا ، هذه ليس رؤية عني ، حنن كالمنا عل الشيخ :

وحقيقة اإلنسان أحيانا يصل إىل درجة كأمنا يشاهد اهللا  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )

ه عزوجل ؛ لكن ليس هذا مرادنا ، مرادنا أنه رؤيا بالعني يقظة ، هذا ال ميكن ؛ ... ؟ كما ذكرت لكن آنفا أن

من قوة اليقني كأنه يشاهد فهي رؤيا من حيث اليقني ألن اإلنسان إذا رأى شيئا فيقبل فإذا رآه بقلبه ووصل إىل 

  . ( أن تعبد اهللا كأنك تراه )صار كما قال الرسول  احلد

  ؟ (( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

(( لو ال أنزل عليه ملك )) ، (( لو ال أنزل مل أم قالوا ذلك حتديثا كما قال املشركون حنن قلنا حيت الشيخ :

حتدي ، ليس قصدهم أن يقيسوا رسالته ... ، مبعىن أم يف تلك احلال ليس على  عليه القرآن جملة واحدة ))

  على موسى حىت نعرف أنك نيب .باهلم أن يكون كتابه كالتوراة ؛ وحيتمل أن املعىن أنزل علينا كتابا كما أنزل 

  ؟ (( ... ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

(( فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي أما أخذهم هذا فنعم ؛ ألن اهللا قال:  الشيخ :

  ح ما ذكرنا أوال .وأما أنه جيعله يف فمه مث خيور فال ؛ الصحي نفسي ))

  هل صح عن شيخ اإلسالم أنه قال إن املؤمن قد يرى ربه يف املنام ؟ السائل :

يف املنام يراه بقدر عمله  نعم هذا مشهور عن شيخ اإلسالم رمحه اهللا أنه يقول إن املؤمن يرى اهللا عزوجل الشيخ :

وإميانه به وإتباعه للرسول ؛ لكن يف نفسي من هذا شيء ، وميكن أن يقال إن اهللا يري هذا اإلنسان يريه ملكا أو 

  .ما أشبه ذلك على قدر اتباعه أو متسكه ، ويذكر أيضا أن اإلمام أمحد أيضا رأى ربه ، فاهللا أعلم 

  ؟   عليه وآله وسلم قلته اليهود بن القيم بأن النيب صلى اهللاقول ا ذكرمت هل يصح ما شيخ السائل :

أما ظاهرا فلم  ما هو ابن القيم ، حنن قلنا بعض التابعني وأظنه الزهري ؛ هل هو األقرب إىل الصواب ؟ الشيخ :



؛ لكن يشري إىل هذا  ( ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع األبهر مني )يتبني ؛ لكن مادام قال: 

  هو ما هو ظاهر أم أخذوا السكني أو الرمح فقتلوه . 

  ما حكم االعتداء يف الدعاء ؟ السائل :

االعتداء يف الدعاء أن يسأل اإلنسان ما ال ميكن ، وهو على حسب املسئول ، قد يكون من كبائر  الشيخ :

  الذنوب وقد يكون من صغائرها ، حسب املسئول .

 في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم (( ورفعناقراءة اآليات : 

 وقولهم حق بغير األنبياء وقتلهم اهللا بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم غليظا فبما ميثاقا منهم وأخذنا السبت

 ) .عظيما ) بهتانا مريم على وقولهم قليال وبكفرهم إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل غلف قلوبنا

فوائد اآلية الكرمية وهي  . (( فأخذتهم الصاعقة ... ))ما سبق أخذنا فوائدها ؟ ال ، أبدا ؟ أخذنا من بداية 

 فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل (( يسألكقوله تعاىل: 

 ذلك عن فعفونا البينات جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم جهرة اهللا أرنا

(( أن فيها قراءة أخرى وهي  (( أرنا اهللا ))أوال أخربناكم عن القراءة يف قوله:  مبينا )) . سلطانا موسى وآتينا

من فوائد هذه اآلية الكرمية:  يعين بسكون الراء ؛ ألن هذا أخف على اللسان وإال فاملعىن واحد . أرنا اهللا ))

(( لن نؤمن لك حتى نرى اهللا تعنت بين إسرائيل وعنادهم حيث كانوا يسمعون كالم اهللا ولكنهم قالوا لنبيهم 

والفاء تدل  (( فأخذتهم الصاعقة ))ومن فوائدها: أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبة ؛ لقوله:  . جهرة ))

ومن فوائدها: بيان قدرة اهللا سبحانه  أخذم الصاعقة يف احلال وماتوا مجيعا .على الرتتيب والتعقيب ؛ فلهذا 

صعق  وتعاىل حيث أهلكهم مجيعا وهو سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير ، عند قيام الساعة ينفخ يف الصور في

ن فوائدها: وم كل من يف السموات واألرض بلحظة واحدة ، وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم بلحظة واحدة .

فإن الباء للسببية ؛ وهذه املسألة ذكر  (( بظلمهم ))، وأن هلا أثرا يف حصول املسببات ؛ لقوله:  إثبات األسباب

ومن  األحكام وبيان احلكم . بعض العلماء أن عليها من كتاب اهللا ألف دليل على إثبات األسباب وتعليل

وليس أخذ اهللا إياهم جمرد مشيئة ولكن ألم  (( بظلمهم ))وله: فوائدها: أن اهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئا ؛ لق

ومن فوائدها: بيان سفه  . (( وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم ))هم الذين ظلموا أنفسهم كما قال اهللا تعاىل: 

(( ثم له: بين إسرائيل ، وأم مع عنادهم واستكبارهم أهل سفه ؛ وذلك بعبادم العجل واختاذهم إياه إهلا ؛ لقو 

(( من بعد ما جاءتهم ومن فوائدها: أم اختذوا ذلك عن علم ، فليس هلم عذر ؛ لقوله:  . اتخذوا العجل ))

ومعلوم أن املذنب بعد العلم أشد من املذنب عن غري علم بل إن املذنب عن غري علم ال أثر بذنبه  البينات ))



به الرسل فهو حجة ظاهرة ال ختفى إال على من عمى  ومن فوائدها: أن ما جاءت على القول الراجح مطلقا .

(( حيث قال:  ومن فوائدها: بيان مشول عفو اهللا . (( من بعد ما جاءتهم البينات ))اهللا قلبه ؛ لقوله تعاىل: 

وجل ؛ وذلك بعود الضمري إىل اهللا تعاىل بصيغة اجلمع ،  عظمة الرب عز ومن فوائدها: . فعفونا عن ذلك ))

الشك إنه للتعظيم وليست للتعدد كما زعم النصراين اخلبيث ، فإن النصراين يقول اآلهلة  (( عفونا ))فإن قوله: 

وما أشبه ذلك ؛  (( إنا نحيي الموتى )) (( إنا نحن نزلنا الذكر ))متعددة وهذا موجود يف القرآن ، يف القرآن: 

(( تشابه وإال فعندك آيات حمكمات ظاهرات فيقال له إن هذا للتعظيم وأنت من الذين يف قلوم زيغ تتبع امل

ومن  ولكن هذا الذي يف قلبه زيغ هو الذي يتبع املتشابه . وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم ))

 (( وآتينا موسى سلطانا مبينا ))فوائدها: أن اهللا تعاىل أعطى موسى حججا بينة ال ختفى على أحد ؛ لقوله: 

أي  (( سلطانا مبينا ))ة وإن كان بعضهم قال تسلطا على بين إسرائيل لكن الصواب ما ذكرنا هذا هو ظاهر اآلي

  احلجج البينة الظاهرة ، وقد مر علينا أن اهللا تعاىل أعطاه تسع آيات بينات .

  مع ما تقدم من اآليات ؟ (( وآتينا موسى سلطانا مبينا ... ))ما مناسبة قوله تعاىل:  السائل :

(( من بعد ما اسبتها ظاهرة ، أن عبادة هؤالء العجل مل تكن عن خفاء بل هي آيات بينات كقوله: من الشيخ :

  ؛ لكن يوجد مكرر يف املعاين ؟ كثري يف القرآن مكرر يف املعاين تأكيدا . جاءتهم البينات ))

  ما هي التسع اآليات اليت أوتيها موسى عليه الصالة والسالم ؟ السائل :

(( فأرسلنا عليهم يعين ما هي ؟ اقرأ ،  (( ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ))يف القرآن صرحية  الشيخ :

هذه مخسة ، بعدها ؟ العصا ، واليد ؛ كم هذه  الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت ))

ة ؛ هذه الذي كم هذه ؟ تسع (( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ))؟ سبعة ، بعدها 

يعين ؟ الغرق ، فأغرق  (( أرسلنا عليهم الطوفان ))ذكرنا آيات صرحية ؛ هذه اآليات سلطان وبني حجة لكن 

القمل أفسدها بعد أن خزنت  (( والقمل ))اجلراد أكلها بعد أن خرجت ، والجراد )) (( الثمار قبل أن خترج ، 

الصحيح أنه النزيف خيرج به أي ذا النزيف ... ؛ فانظر اآلن  (( والدم ))أفسدت املاء ،  (( والضفادع ))، 

سلسلة من حني ما بذروا إىل أن وصل إىل غذاء اجلسم وهو الدم وكلهم ابتلوا به ـ والعياذ باهللا ـ ، الطوفان واجلراد 

  والقمل والضفادع والدم .

ل يؤخذ من هذا العذر باجلهل مطلقا حىت ه (( ... من بعد ما جاءتهم البينات ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  عباد القبور وحنوهم ؟  

  أي نعم حىت عباد القبور ، الصحيح أنه ال فرق وأن الدين كله واحد . الشيخ :



 السبت في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم (( ورفعناتفسري اآلية: 

وجل لكنه جاء بصيغة اجلمع تعظيما ،  الضمري يعود إىل لرب عز (( رفعنا )) . )) غليظا ميثاقا منهم وأخذنا

أي فوق بين إسرائيل والطور اجلبل املعروف وهو جبل عظيم كبري ، رفعه اهللا حينما تقاعسوا عن  (( فوقهم ))

ما آتيناكم بقوة فآمنوا تنفيذ األوامر ، فصار اجلبل فوقهم كأنه ظلة حىت ظنوا أنه واقع عليهم ، وقيل هلم خذوا 

إميان إكراه يف احلقيقة ؛ ألم هددوا مباذا ؟ باملوت واهلالك ، فإميام إميان اضطرار ـ والعياذ باهللا ـ ؛ وهلذا ملا 

اجلبل مائال ، وإىل اآلن يقولون إن اليهود يسجدون ينظرون إىل هكذا سجدوا يقول املفسرون ملا سجدوا كانوا 

(( هو باستقامة ، على طرف اجلباه كأمنا ينظرون إىل شيء خيافون أن يقع عليهم ؛ وقوله:  على طرف اجلباه ، ما

  . بميثاقهم ))

 بغير األنبياء وقتلهم اهللا بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم (( فبماقراءة اآليات: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

قليال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا  إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل غلف قلوبنا وقولهم حق

 الذين وإن لهم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه وما اهللا رسول مريم ابن عيسى المسيح قتلنا إنا عظيما وقولهم

 عزيزا اهللا وكان إليه اهللا رفعه يقينا بل قتلوه وما الظن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك لفي فيه اختلفوا

  . شهيدا )) عليهم يكون القيامة ويوم موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب أهل من وإنحكيما 

 الطور فوقهم (( ورفعناتتمة تفسري اآلية:  نعم . (( ورفعنا فوقهم ... ))بقيت اآلية اليت قبلها ؛ وهي ؟  

أعوذ  . غليظا )) ميثاقا منهم وأخذنا السبت في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم

هذا مبتدى درس الليلة وما سبق  (( ورفعنا فوقهم الطور ))باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

اهللا  اشتثهاجلبل املعروف ،  (( الطور ))أي فوق رؤوسهم  (( ورفعنا فوقهم ))أخذنا فوائدها ؛ قال اهللا تعاىل: 

(( بميثاقهم أي يعملوا بالتوراة بقوة ، وقوله: من أجل أن يأخذوا الكتاب بقوة وجل حىت صار فوق رؤوسهم  عز

أي رفعا مسبوقا مبيثاق ؛ ألن اهللا تعاىل أمرهم عند رفهه أن يأخذوا الكتاب بقوة ، وامليثاق هو العهد املؤكد ،  ))

 أي ساجدين هللا عز )) (( ادخلوا الباب سجداأي باب بيت املقدس ،  (( وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ))

(( وجل شكرا هللا تعاىل على النعمة ألن اهللا تعاىل أمرهم أن يذهبوا إىل هذه القرية وأن يقاتلوا أهلها ولكنهم قالوا 

والقصة مبسوطة يف سورة املائدة ؛ وبعد أن حصل عليهم التيه أربعني سنة أذن اهللا هلم  إن فيها قوما جبارين ))

أي حال كونكم سجدا أي ساجدين هللا عزوجل ؛ وهل  (( ادخلوا الباب سجدا ))بدخول القرية وقيل هلم 

(( وهللا يسجد من في السموات املراد بالسجود حقيقته ؟ أو املراد بالسجود الذل واخلضوع ؟ كقوله تعاىل: 



لنا هلم ألم دخلوا على أستاههم ؛ وقوذلك الظاهر األول ؛  )) واألرض طوعا وكرها وظالهم بالغدو واآلصال

واإلست هي الدبر املعىن أم  ؛ادخلوا الباب سجدا ولكنهم مل يفعلوا ؛ ماذا صنعوا ؟ دخلوا على أستاههم 

هلم قولوا حطة ولكنهم مل يفعلوا مل يقولوا  وقيل أقفائهم ، على القفأ... استكبارا ؛ وقيل إم دخلوا على دخلوا 

(( وقلنا لهم ال تعدوا في حطة بل قالوا حنطة كأن هؤالء القوم ال يريدون إال أن يأكلوا و يشربوا كالبهائم ؛ 

   والتعدي (( ال تعدوا في السبت ))ويف قراءة:  السبت ))


